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1.    Formål 
 

Formålet er, at samle Firmaidræt StorKøbenhavn´s (FSKBH) 
klubbers bordtennisspillere til idrætsligt samvær, til 
gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder. 

 
2.    Gyldighedsområde 
 

Reglementet er gældende for FSKBH Bordtennisafdeling. 
      Afdelingen udskriver og afvikler turneringer under eget 
      ansvar, med reference til FSKBH´s ledelse. 
 
      Kun klubber og foreninger, der er tilsluttet FSKBH, kan  
 deltage. 
      Startberettigede er kun spillere, hvis tilknytning til 
      den pågældende virksomhed/forening er i overensstemmelse 
 med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i  

 FSKBH´s vedtægter. 
 
      Alle spørgsmål, der ikke er omfattet af dette regle- 
      ment, afgøres i henhold til Dansk Bordtennis-Unions 
      gældende love og spilleregler. 
 
3.    Turneringsform og - inddeling. 
 
3.1.  Generelt 
 
3.1.1.Bordtennisafdelingen udskriver hvert år en holdturne- 
      ring som starter ca. oktober og slutter medio 
      marts. Indskud fastsættes af bestyrelsen. 
  

Indbydelse udsendes i maj/juni måned gennem FSKBH og 
lægges endvidere på afdelingens hjemmeside. 

 
3.1.2.Der udskrives 2 stævner i sæsonen, som individuel  
      turnering og som afvikles lørdag eller søndag. 
 Indbydelser udsendes via FSKBH og lægges endvidere på 
 afdelingens hjemmeside. 
 Indskud fastsættes af bestyrelsen. Udgift til bolde 
 afholdes af afdelingen. 
 
 
3.2.  Turneringsformer 
                      . 
3.2.1.Holdturneringen udskrives i det nødvendige  
 antal divisioner. 
 
3.2.2.Individuelle turneringer udskrives i det nødvendige  
 antal rækker, men det påstræbes at gøre det i flg.  

 rækker: Elite-, A-, B-, C-. Old boys A- B-. 
 
    
3.3.  Aldersgrupper og rækker 
 
3.3.1.Aldersgrupper: 
 
      Old-boys spillere skal være fyldt 35 år senest * 
   



      *Senest den 30.6. i det år turneringen 
påbegyndes 

 
 
3.3.2.Rækker: Holdturneringen forsøges udskrevet indenfor 
 følgende rækker: 
  

Elite, 1 division, 2 division, 3 division og Oldboys. 
      Hver række består af indtil 10 hold, der spiller alle mod  
      alle som dobbeltturnering.  
 
      Hvert hold består af 3 spillere, der spiller alle mod 
      Alle, samt en double. Alle kampene spilles bedst af 5  
      sæt. Dog består Oldboys af 2 spillere, der hver spiller 2  
      singler og en double., alle kampene spilles bedst af 7  
      sæt. 
 

      For vunden kamp gives der 2 points, og for uafgjort 
      kamp tildeles begge hold 1 point.  Ved turneringens 
      afslutning er det hold, der har flest points, vinder. 
      I tilfælde af pointlighed, er det de individuelle 
      kampe gennem hele sæsonen, der er afgørende.  Står 2 
      eller flere hold stadig lige, er den eller de indbyr- 
      des holdkampe afgørende. Giver dette heller ikke nogen  
      vinder, skal der spilles omkamp. 
  
 Hvis halvdelen, eller flere, af et holds kampe ved 
 turneringens afslutning ikke er afviklet, eller er tabt 
 uden kamp (VUK), nulstilles alle holdets kampe. 
 
3.3.3.Individuel turnering:  Vedr. rækker henvises til 
      3.3.2. 
      En række spilles ikke med mindre end 4 deltagere 

      (3 par). Nye spillere anmeldes efter klubbens 
      skøn, men kan flyttes, såfremt de anmeldes i en for 
      lav række. 
      Alle matcher afgøres efter reglen:  lange sæt, bedst 
      af 5 sæt til 11. 
 
 
3.4.  Flere hold i samme række 
 
3.4.1.Deltager en klub med mere end eet hold i en 
      række, betragtes disse hold som forskellige klubber. 
 
4.    Spillere 
 
4.1.1.Holdturneringen:  Klubberne skal før turneringens be- 
      gyndelse meddele navnene på klubbens deltagere. Listen  
 skal opføres i styrkeorden og skal indeholde oplysning  
      om, hvilket hold den enkelte spiller er repræsenteret på. 
 
 Ændring kan dog ske pr.1. januar, eller ved  
 indplacering af nytilkomne spillere, dog først efter 
 godkendelse af bestyrelsen. 
 
      Enhver spiller er forpligtet til ubetinget at efter- 
      komme anvisninger fra bestyrelsen, der er højeste myn- 



      dighed. 
 

4.1.2.Individuelle turneringer:  Bestyrelsen har ret til ef- 
      ter bedste skøn at seede de anmeldte spillere.  Klub- 
      kammerater må så vidt muligt ikke mødes i første om- 
      gang. 
 En spiller kan deltage i 2 singler og 1 double. 
       
 
4.2.  Aldersgrænser 
 
4.2.1 Der henvises til par. 3.3.1. 
 
4.3.  Foreningsskifte 
 
4.3.1.Der henvises til FSKBH´s Vedtægter. 
 

4.4.  Op- og nedrykning af spillere 
 
4.4.1.Holdturneringen:  Som reserve på et hold kan benyttes 
      en spiller fra et af klubbens lavere rangerende hold. 
      En reserve er straks efter berettiget til igen at spille 
 på sit ordinære hold, dog skal der min. være 1 dag mellem 
 de to kampe. 
      En reserve kan inden holdkamp er startet, rykkes ind på  
      et hold, uanset allerede skrevet holdskema.  På  
      holdskemaet skal det fremgå, når en spiller har deltaget  
      som reserve.  Se par. 3.4.1. 
 
 
4.4.2.Individuelle turneringer:  En spiller, der har place- 
      ret sig som vinder af i en række i single, skal som  
      udgangspunkt rykke op og anmelde sig selv 1 række højere 

      ved det efterfølgende stævne. Dog kan der ses bort fra  
      denne regel, såfremt at det er et åbenlys misforhold i  
      styrkeforhold. Dette skal forstås sådan, at man kan  
      tilmelde sig i den række hvor ens styrkeniveau hører til. 
      Dog vil Bestyrelsen kunne indplacere højere, såfremt man  
      vurderer, at den enkelte spiller har indplaceret sig selv 
      for lavt.    
  
       
4.5.  Spilledragten 
 
4.5.1.Sportslig påklædning er obligatorisk, og det er enhver 
 leders pligt, at påtale og om fornødent nægte spillere  
 starttilladelse, hvis dette ikke overholdes.  
 Der må ikke benyttes hvid spilledragt. 
 

4.7.  Battet 
 
4.7.1.Overfladen af enhver batside, med eller uden belægning,  
 skal være mat, rød på den ene side og sort på den anden  
 side. 
 
5.    Kampenes afvikling 
 
5.1.  Generelt 



 
5.1.1.Der henvises til par. 3.3.2. & 3.3.3. 

 
5.2.  Flytning af kampe 
 
5.2.1.Holdturneringen:  Den i turneringsprogrammet fast- 
      satte dato for en kamps afvikling, er at betragte som 
      sidste frist, idet der intet er til hinder for, at 
      klubberne, dersom de er enige, kan rykke deres ind- 
      byrdes kampe. Dvs. flyttet holdkampe for 1.halvdel, skal 
      senest være afviklet inden jul og flyttet holdkampe for 2 
      halvdel, senest skal være afviklet inden den   
      turneringsprogrammet sidste fastsatte kamp i rækken.  
      Eventuelle udgifter i forbindelse med flytning af kampe  
      er FSKBH uvedkommende.      
 
5.4.  Kampenes begyndelse 
 
5.4.1.Individuelle turneringer:  Deltagerne vil gennem de- 
      res klub få tilsendt et turneringsprogram på mail,  
 i hvilket der er opført spilletid.  De i programmet  
 opførte tider skal overholdes, med mindre der udsendes  
 ændringer, som bestyrelsen har ret til at foretage.  
 Spillere, som ikke er klar til kamp 15 minutter før den i  
 programmet ansatte tid, kan blive scratchet. Endvidere 
 vil programmet være tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
 
5.4.2.Holdturneringen:  Såfremt et hold uden lovpligtig 
      forfald ikke er spilleklar senest 15 minutter efter 
      det for matchen fastsatte tidspunkt, kan modparten 
      nedlægge påstand om at få matchen erklæret vundet uden 
      kamp. 
 
 
5.5.  Reserver 
 
5.5.1.Holdturneringen:  Der henvises til par. 4.4.1. 
 
5.5.2.Individuelle turneringer:  Efteranmeldelse modtages 
      ikke. I double hvor een af de anmeldte spillere af 
      tvingende grunde er forhindret i at spille, kan ved- 
      kommende spillers plads, med bestyrelsens accept, ind- 
      tages af en anden spiller, som ikke spiller i double. 
 
5.6.  Indberetninger 
 
5.6.1.Holdturneringen: Et holdkort med resultatet af mat- 
      chen skal af hjemmeholdet indtastes i Stævneplanner, samt 

      indsendes til turneringsledelsen senest 1 dag efter  
      matchens afvikling, som ledelsen på baggrund af,  
      udarbejder en topliste for alle rækkerne. 
 
5.7.  Afbud 
 
5.7.1.Holdturneringen:  Der henvises til par. 5.2.1. 
 
5.7.2.Individuelle turneringer:   Afbud skal ske til besty- 



      relsen senest 3 dage før stævnet.  Er et afbud modta- 
      get rettidigt bortfalder tilmeldingsgebyret. 

       
 
5.7.3.Holdturneringen:  Fristen for at trække et hold er 
      1. september.  Trækkes et hold efter denne dato skal 
      der betales fuldt gebyr. 
 
5.8.  Udeblivelser 
 
5.8.1.Såfremt et afbud ikke er meddelt i overensstemmelse 
      med par. 5.2.1. & 5.7.2. betragtes det som udebli- 
      velse. 
 
      Udeblivelse medfører sanktion i.h.t. par. 9.3. 
 
6.    Afgørelse af placering 
 
6.1.1.Individuelle turneringer:  Der henvises til par. 
      4.4.2. 
 
6.1.2.Holdturneringen: Der sker automatisk op- og nedrykning  
 af 1 hold i Elite Rækken. Alle øvrige rækker sker der  
      automatisk op- og nedrykning af 2 hold, dog sådan at der  
      kun sker oprykning af 1 hold fra 1 division til  
      Elitedivisionen.  
 
       
 
 
7.    Protester 
 
7.1.  Protesttidspunkt 

 
7.1.1.Protest over hændelser i forbindelse med en holdkamp 
      skal meddeles modparten umiddelbart efter afslutnin- 
      gen af den pågældende holdkamp. 
 
7.2.  Indsendelse af protest 
 
7.2.1.En protest kan kun behandles, såfremt den er indsendt 
      til turneringsledelsen senest 3 dage efter holdkam- 
      pens afvikling. 
 
7.2.2.Protesten skal være ledsaget af et depositum på 200,- 
      kr., der tilbagebetales, såfremt protesten tages til 
      følge. 
 
7.3.  Behandling og appelmuligheder 

 
7.3.1.Bestyrelsens afgørelse kan appelleres i overensstem- 

 melse med reglerne i FSKBH´s Vedtægter og skal, såfremt 
 man anker bestyrelsens afgørelse, være ledsaget af en ny  
 betaling af kr. 200,00 som tilbagebetales ved medhold i  
 protesten. 
 
 
 



8.    Dispensationer 
 

8.1.  Indsendelse og afgørelse 
 
8.1.1.Dispensation kan søges hos bestyrelsen. 
 
8.1.2.Dispensationer afgøres af bestyrelsen/FSKBH 
 
 
9.    Turneringsledelsen 
 
9.1.  Opbygning og kompetence 
 
9.1.1.Turneringsledelsen er den til enhver tid siddende 
      bordtennisbestyrelse. 
 
9.1.2.Enhver spiller er forpligtet til ubetinget at efter- 

      komme anvisninger fra turneringsledelsen. 
 
9.3.  Sanktionsmuligheder 
 
9.3.1.Overtrædelse af reglementet kan medføre: 
      1.  Irettesættelse 
      2.  Annullering af spillede matcher med fastsættelse 
          af nye 
      3.  Fortabelse af matcher 
      4.  Bøder 
      5.  Karantæne som spiller og/eller leder 
 
 
 
 
 

 
         
 
Reglementet vedtaget på afdelingens årsmøde i 2010. 
Reglementet vedtaget på afdelingens årsmøde i 2011. 
Reglementet vedtaget på afdelingens årsmøde i 2012. 
Reglementet vedtaget på afdelingens årsmøde i 2018. 
Reglementet vedtaget på afdelingens årsmøde i 2019.  
 
 


